
                            ROMÂNIA     
                            JUDEŢUL IALOMIŢA
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

PROIECT
H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  45 din 
16.12.2011 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi  statul de funcţii 

ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere:
- prevederile art.  66 - 65 şi art. 107 alin. (2) litera a) din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999,  privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 125 – 128   din H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii  nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;
 - prevederile  Legii nr. 283 din 14 decembrie 2011  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

80/2010 pentru completarea  art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  O.U.G.   nr.  84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul  
bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;  

- prevederile  Legii-cadru  nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;    

- prevederile H.C.L. nr.  17 din 28.09.2012 prin care s-a aprobat Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul  
2013;

- prevederile H.C.L. nr.  45 din 16.12.2011 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi  statul de funcţii 
ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

Examinând:
- nota de fundamentare  nr.  393 din 19.02.2013  a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 392 din 19.02.2013 al  compartimentului  resurse umane;
- raportul nr. 394 din 19.02.2013  al comisiei juridice şi de disciplină;
- raportul nr. 395 din 19.02.2013  al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi 

familie, muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;
Analizând: 
-  procesul-verbal  nr.  117   din  21.01.2013,  încheiat  cu  ocazia  finalizării   examenului  organizat  pentru 

promovarea  unui  număr  de 4 funcţionari  publici  de  execuţie,  în  gradul  profesional,  inspector,  clasa  I,  în  cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b),  art. 45 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş  T E:
Art. 1 – Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  45 

din 16.12.2011 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi   statul  de funcţii  ale aparatului  de specialitate al 
primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, astfel:

a) la poziţia nr.  5 din statul de funcţii,  funcţia publică de execuţie de inspector,  clasa I,  grad profesional  
principal, se transformă în  inspector,  clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Contabilitate;

b) la poziţia nr.  6 din statul de funcţii,  funcţia publică de execuţie de inspector,  clasa I,  grad profesional  
principal, se transformă în  inspector,  clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Contabilitate;

c) la poziţia nr.  7 din statul de funcţii,  funcţia publică de execuţie de inspector,  clasa I,  grad profesional  
asistent, se transformă în  inspector,  clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului  Asistenţă socială;

d) la poziţia nr.  8 din statul de funcţii,  funcţia publică de execuţie de inspector,  clasa I,  grad profesional  
asistent, se transformă în  inspector,  clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Urbanism.

Art.  2 –  Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului  –  judeţul  Ialomiţa,  A.N.F.P.  Bucureşti, 
primarului  comunei Gheorghe Doja precum şi  compartimentelor contabilitate şi  resurse umane, pentru aducerea la 
îndeplinire şi va fi adusă la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului local al  comunei Gheorghe Doja si pe site-
ul www.gheorghedojail.ro .

  Primar,                      Avizat  pentru legalitate
              Ion Mihai                                 Secretar,

                             Praf Monica 
Nr. 9
Iniţiată la Gheorghe Doja
Astăzi,   19.02.2013

http://www.gheorghedojail.ro/


                          ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
                  Nr.  393 din 19.02.2013

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri pentru

 modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  45 
din 16.12.2011 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi  statul de funcţii 

ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Examinând:
- raportul  nr. 392 din 19.02.2013 al  compartimentului  resurse umane;
- procesul-verbal nr. 117 din 21.01.2013, încheiat cu ocazia finalizării  examenului organizat 

pentru promovarea unui număr de 4 funcţionari publici de execuţie, în gradul profesional, inspector, 
clasa I, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

-  prevederile  H.C.L.  nr.   17  din  28.09.2012  prin  care  s-a  aprobat  Planul  de  ocupare  a 
funcţiilor publice pe anul 2013;

- prevederile H.C.L. nr.  45 din 16.12.2011 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi 
statul  de  funcţii  ale  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,  judeţul 
Ialomiţa;

În conformitate cu:
    - prevederile art.  66 - 65 şi art. 107 alin. (2) litera a) din  Legea nr. 188 din 8 decembrie 
1999,  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  art. 125 – 128   din H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor 
privind organizarea şi  dezvoltarea carierei  funcţionarilor  publici,  cu modificările  şi  completările 
ulterioare;

-  prevederile  Legii   nr.  273  din  29  iunie  2006   privind  finanţele  publice  locale,  cu 
modificările şi completările ulterioare;

 - prevederile  Legii nr. 283 din 14 decembrie 2011  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.  80/2010 pentru completarea  art.  11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
37/2008  privind  reglementarea  unor  măsuri  financiare  în  domeniul  bugetar,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare;

- prevederile  O.U.G.  nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului 
din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare;  

-  prevederile   Legii-cadru   nr.  284 din  28  decembrie  2010 privind  salarizarea  unitară  a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;    

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) 
din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare,

Consider necesar şi oportun adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărâre anexat.

Primar al comunei Gheorghe Doja,
ION MIHAI



                     ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
                Nr. 392 din 19.02.2013

RAPORT
privind necesitatea şu oportunitatea  adoptării unei hotărâri pentru

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  45 din 
16.12.2011 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi  statul de funcţii 

ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Având in vedere:
- procesul-verbal nr. 117 din 21.01.2013, încheiat cu ocazia finalizării  examenului organizat pentru 

promovarea unui număr de 4 funcţionari publici de execuţie, în gradul profesional, inspector, clasa I, în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

- prevederile H.C.L. nr.   17 din 28.09.2012 prin care s-a aprobat Planul de ocupare a funcţiilor 
publice pe anul 2013;

- prevederile H.C.L. nr.  45 din 16.12.2011 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi  statul de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

În conformitate cu:
 - prevederile art.  66 - 65 şi art. 107 alin. (2) litera a) din  Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 125 – 128   din H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile Legii   nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale,  cu modificările şi 

completările ulterioare;
 - prevederile   Legii nr. 283 din 14 decembrie 2011  privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  nr.  80/2010 pentru completarea  art.  11 din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului  nr.  37/2008 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  O.U.G.   nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din 
sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare;  

- prevederile  Legii-cadru  nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;    

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din 
Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,

Propun  să se adopte o hotărâre prin care să se aprobe  modificarea  anexei nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului  Local  al  comunei  Gheorghe  Doja  nr.   45  din  16.12.2011  prin  care  s-a  aprobat structura 
organizatorică  şi   statul  de funcţii  ale  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, astfel:

a)  la  poziţia  nr.  5  din  statul  de  funcţii,  funcţia  publică  de  execuţie  de  inspector,  clasa  I,  grad 
profesional  principal,  se  transformă  în   inspector,   clasa  I,  grad  profesional  superior,  în  cadrul 
Compartimentului Contabilitate;

b)  la  poziţia  nr.  6  din  statul  de  funcţii,  funcţia  publică  de  execuţie  de  inspector,  clasa  I,  grad 
profesional  principal,  se  transformă  în   inspector,   clasa  I,  grad  profesional  superior,  în  cadrul 
Compartimentului Contabilitate;

c)  la  poziţia  nr.  7  din  statul  de  funcţii,  funcţia  publică  de  execuţie  de  inspector,  clasa  I,  grad 
profesional  asistent,  se  transformă  în   inspector,   clasa  I,  grad  profesional  principal,  în  cadrul 
Compartimentului  Asistenţă socială;

d)  la  poziţia  nr.  8  din  statul  de  funcţii,  funcţia  publică  de  execuţie  de  inspector,  clasa  I,  grad 
profesional  asistent,  se  transformă  în   inspector,   clasa  I,  grad  profesional  principal,  în  cadrul 
Compartimentului Urbanism.

Pentru care am încheiat prezentul.

Inspector,
                  Cîrstea Daniela-Mihaela



       ROMÂNIA
                                JUDEŢUL IALOMIŢA
    CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                           Comisia juridică şi de disciplină,

                         Nr. 394 din 19.02.2013

RAPORT
pentru avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre  privind

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  45 din 
16.12.2011 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi  statul de funcţii 

ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia juridică şi de disciplină,
Examinând:
-      nota de fundamentare  nr.  393 din 19.02.2013  a primarului comunei Gheorghe Doja;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr.  392 din 19.02.2013 al  compartimentului  resurse umane;
În conformitate cu:

 - prevederile art.   66 - 65 şi art. 107 alin. (2) litera a) din  Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 125 – 128   din H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile Legii   nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale,  cu modificările şi 
completările ulterioare;

 - prevederile   Legii nr. 283 din 14 decembrie 2011  privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.  80/2010 pentru completarea  art.  11 din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului  nr.  37/2008 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  O.U.G.   nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din 
sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare;  

- prevederile  Legii-cadru  nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;    

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din 
Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,

 Propunem, ca în temeiul  Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi 
completată, să se adopte hotărârea  prin care să se aprobe modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Gheorghe Doja nr.  45 din 16.12.2011 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi 
statul  de funcţii   ale  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa, 
conform proiectului de hotărâre prezentat,  pe care îl  avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,  fără  a 
formula amendamente.

Pentru care am încheiat prezentul.

 Comisia  juridică şi de disciplină,



                                                ROMÂNIA
                                       JUDEŢUL IALOMIŢA
          CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ , sănătate şi familie, 
                        muncă şi protecţie socială, protecţia copilului

                         Nr. 395 din 19.02.2013

RAPORT
pentru avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre  privind

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja nr.  45 din 
16.12.2011 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi  statul de funcţii 

ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Comisia  pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,  sănătate şi familie,  muncă şi  protecţie 
socială, protecţia copilului;

Examinând:
-     nota de fundamentare  nr.  393 din 19.02.2013  a primarului comunei Gheorghe Doja;
- proiectul de hotărâre prezentat de către primarul comunei Gheorghe Doja;
- raportul  nr. 392 din 19.02.2013 al  compartimentului  resurse umane;
În conformitate cu:

 - prevederile art.   66 - 65 şi art. 107 alin. (2) litera a) din  Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999, 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 125 – 128   din H.G. nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile Legii   nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale,  cu modificările şi 
completările ulterioare;

 - prevederile   Legii nr. 283 din 14 decembrie 2011  privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.  80/2010 pentru completarea  art.  11 din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului  nr.  37/2008 
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile  O.U.G.   nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din 
sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare;  

- prevederile  Legii-cadru  nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;    

- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din 
Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,

 Propunem, ca în temeiul  Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi 
completată, să se adopte hotărârea  prin care să se aprobe modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Gheorghe Doja nr.  45 din 16.12.2011 prin care s-a aprobat structura organizatorică şi 
statul  de funcţii   ale  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa, 
conform proiectului de hotărâre prezentat,  pe care îl  avizăm favorabil,  cu unanimitate de voturi,  fără  a 
formula amendamente.

Pentru care am încheiat prezentul.

 Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi 
familie,  muncă şi protecţie socială, protecţia copilului;


